
Kính gởi các gia đình,

Để giúp bảo vệ sự an toàn và riêng tư của học sinh, tất cả các học sinh và gia đình phải tuân
thủ các nguyên tắc sau đây để tham gia vào những buổi học đồng bộ trực tuyến và đáp ứng
những yêu cầu về mọi mặt của việc học trực tuyến và mọi hình thức giảng dạy (Hình thức Học
tập Thích ứng và Trực tuyến). Giáo viên đã phê duyệt những yêu cầu  trong phòng học của mỗi
học sinh hoặc trong giờ học.  Nếu quý vị có thắc mắc gì, vui lòng liên lạc với hiệu trưởng của
nhà trường.

Yêu cầu về Sử dụng và Hành vi
Khi tham gia vào việc giảng dạy và học tập đồng bộ “thời gian thật”, học sinh và gia đình đồng
ý điều sau đây:

● Chỉ dùng Board Approved Platforms and Synchronous Learning Tools (Nền tảng và
Công cu Học tập Đồng bộ được Hội đồng Chấp thuận);

● Tuân theo YRDSB Appropriate Use of Technology Policy and Procedures; (Chính sách
và quy trình sử dụng Đúng Công nghệ củaYRDSB;

● Tuân thủ tất các quy định và hành vi của lớp học bình thường, những quy định này áp
dụng cho lớp học trực tuyến, gồm có những không giới hạn ở việc:

○ tham gia theo tình thần hòa đồng, chu đáo và tôn trọng tất cả;
○ không tham gia vào những vụ việc phân biệt hay thù oán, bao gồm nhưng không

giới hạn phân biệt chủng tộc, phân biệt đối xử, kỳ thị người Á Châu, kỳ thị người
da đen, kỳ thị người do thái, kỳ thị người đồng tính, kỳ thị người hồi giáo, kỳ thị
giới tính, kỳ thị người chuyển giới; và

○ lập tức báo cáo bất kỳ hành vi phân biệt chủng tộc, thù oán, kỳ thị hoặc hành vi
không đúng đắn nào cho giáo viên hoặc nhân viên có uy tín của trường.

● Chỉ có học sinh mới tham gia vào các buổi học đồng bộ. Gia đình/Nhà giám hộ có thể
giúp đỡ và hỗ trợ con mình đăng nhập vào hoặc đánh giá các nền tảng hay công cụ
điện tử.  Trong mọi trường hợp, cha mẹ cần được nhắc nhở về tầm quan trọng của việc
tự lập của học sinh về học tập.

● Cha mẹ/Người giám hộ và học sinh sẽ KHÔNG:
○ Thu lại bất kỳ nội dung nào của buổi học Google Meet hay Zoom (kể cả tranh

ảnh, giọng nói hoặc video) sử dụng các thiết bị nội bộ hoặc bên ngoài;
○ Phân phát/đăng tải bất kỳ bài thâu âm, sao chép, được phát ra bằng bất kỳ hình

thức nào, kể cả các nền tảng xã hội;
○ Chụp ảnh hay ảnh màn hình bất kỳ bất kỳ thứ gì mà không được giáo viên cho

phép công khai hoặc không được giáo viên hướng dẫn làm vậy ( ví dụ một ảnh
được sử dụng để dạy thì không được đăng lại sau này);

○ Hiệu chỉnh hay sửa đổi tài liệu theo bất kỳ hình thức nào; và
○ Chia sẽ/phân phát đường dẫn đế các buổi học Google Meet và Zoom mà giáo

viên cung cấp.
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https://www2.yrdsb.ca/k-12-online-learning-platforms-google-d2l-and-tools-edsby
https://www2.yrdsb.ca/k-12-online-learning-platforms-google-d2l-and-tools-edsby
http://www.yrdsb.ca/boarddocs/Documents/PP-appropriateuse-194.pdf


Việc không tuân thủ những nguyên tắc này có thể khiến học sinh bị kỷ luật và có thể bị
đình chỉ hoặc bị đuổi học.
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Thu lại các Buổi học Trực tuyến Đồng bộ

Hãy đọc kỹ  thông tin dưới đây để chắc là quý vị hiểu về các nguyên tắc tham gia học
đồng bộ trực tuyến.

1. Một giáo viên có thể thu lại tất cả hay những phần của bài học đồng bộ trực tuyến để:
a. Học sinh học
b. Đánh giá học sinh
c. Dùng để dạy sau này

Để biết thêm thông tin về mục đích, truy cập, lưu trữ và giữ lại video học tập trực tuyến,
hãy xem Thắc mắc và Giải đáp ở đây.

2. Trong trường hợp có bản ghi chép thời gian thật, học sinh có thể cùng nhau dùng chung tài
liệu phát hình, theo nhu cầu cần thiết . Chẳng hạn những trường hợp này là:

○ Ghi lại những gì được giảng trong bài học hoặc khi thảo luận trong lớp;
○ Tài liệu không được đăng tải trên nền tảng học tập, nhưng học sinh cần nó có thể chia

sẻ; và
○ Các ghi chép này được học sinh đang theo Chương trình Học tập Cá nhân (IEP) sử

dụng để hiểu về khái niệm và chỉ cho mục đích Điều hành.

Nếu quý vị có thắc mắc gì, vui lòng liên lạc với hiệu trưởng của nhà trường.

Xin cám ơn quý vị
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https://www2.yrdsb.ca/about-us/covid-19/covid-19-frequently-asked-questions

